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«Όχι άλλο µαχαίρι στο
κόκαλο!» παρακαλεί ο
Τζίµης Πανούσης που
επιστρέφει για να µας πει
αυτή τη φορά
«OLASKATA» και να
σατιρίσει τα εκκλησιαστικά
σκάνδαλα και την
παχυδερµία...

Της Χάρης Ποντίδα 

Τ
ο Εκκλησιαστικό θέλει τον Τζιµάκο του, µας
ψιθύριζε αυτές τις ηµέρες µια φωνή από το
υπερπέραν κι ένα πουλάκι καλό (µπορεί να

ήταν και εκείνο που ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος
στη συνέντευξή του) µε-
τέφερε τη φωνή στον σω-
στό παραλήπτη. Και, ω του
θαύµατος, ο «συµπαγής
καλλιτέχνης» είναι – τη σω-
στή στιγµή – και πάλι ανά-
µεσά µας για να παρου-
σιάσει, όπως λέει, «το ελ-
ληνικό τσίρκο
“OLASKATA”»... Τσικνο-
πέµπτη ξεκινάει το πρό-
γραµµα, στο ολοκαίνουρ-
γιο «Κέντρο Θεαµάτων για
ψαγµένους µικροαστούς
Luna Dark», επί της Ιεράς
Oδού. 

Στόχος (και όνειρο ζωής); «Nα περιορίσουµε
τους παροικούντες την Ιερουσαλήµ στον Πανά-
θλιο Τάφο τους». 

Εµ, 20 χρόνια στους διαδρόµους των δικα-
στηρίων – πολλές φορές και λόγω των πιο ευαί-

σθητων χριστιανο/εθνικοφρόνων – έχει το δικαί-
ωµα διά να οµιλεί... 
«OLASKATA» το φετινό σας πρόγραµµα.
Αλλά, γίνεται πιο τσίρκο και πιο χάλια απ’
αυτό που ζούµε σήµερα; Mήπως σας έ-
κλεψαν (ήδη) την παράσταση (και τη δου-
λειά) οι παπάδες; 

Mα, την ίδια δουλειά κάνω µε τους παπάδες.

Μόνο που αντί για ράσο φοράω κάτι πιο τολµηρό,
σε κολλάν. Αυτοί διαχειρίζονται το µεταφυσικό κι
εγώ το παρά φύσιν. 
Ζηλεύετε λιγάκι; 

∆εν ζηλεύω καθόλου. Ντρέποµαι για λογα-
ριασµούς τους. Μια ζωή µε θυµάµαι να φεύγω.
Βολοδέρνω µεταξύ του «λάθε βιώσας» των Επι-
κούρειων και του «ζωή και κόντρα» των Κυνικών. 

Σοκάρεστε µ’ αυτά που συµβαίνουν τελευ-
ταία; 

∆εν σοκάροµαι µε αυτά καθαυτά. Με σοκάρει
η παχυδερµία και ο ωχαδερφισµός των συµπολι-
τών µου. ∆εν αντέχω άλλο µαχαίρι στο κόκαλο.
Έλεος! 
Κάποια στιγµή, δεν µπορεί, θα σκεφτήκα-
τε «τώρα ο αγώνας δικαιώνεται». 

∆εν σκέφτοµαι τίποτα. ∆εν φοβάµαι τίποτα. ∆εν
ελπίζω τίποτα. Είµαι πίθηκος. 
Πιστεύετε στην κά-
θαρση; 

Πιστεύω εις έναν
φαλλόν, σαν τέρας, τε-
τρακέφαλο, ποιητήν ου-
ρανού και γης, ορατών
τε πάντων και αοράτων. 

Στην ελληνική ∆ι-
καιοσύνη;

∆εν έχω καµία α-
πολύτως εµπιστοσύνη
στην ταξική δικαιοσύνη
της πατρίδας µας. 
Πατρίς, θρησκεία και
τι άλλο (εκτός από
σχιζοφρένεια); 

Πατρίς, θρησκεία,
οικογένεια: κάτω η χού-
ντα των δικαστών και
των παπάδων. 
Καµιά κασετούλα θα έχετε στο πρόγραµ-
µα; Αποκαλύψεις θα γίνουν; 

Έχω κασέτα µε Κουλουσούσα και Χριστόδου-
λο σε τυφλό ραντεβού. 
Τελικά ήταν η επικαιρότητα που σας έβαλε
ξανά στην πρίζα; 

To παπαδοτσουνάµι µε πρίζωσε. Και οι συνέ-
πειες της µικροαστικής καταστροφής που βιώ-
νουµε. Επιστροφή στις πρίζες. 
Ποιο ήταν το καθοριστικό γεγονός; 

∆ύο είναι τα σηµαντικότερα γεγονότα που µε
κινητοποίησαν: η ιλιγγιώδης αύξηση της παραγω-
γής όπιου στο Αφγανιστάν και η καλπάζουσα βία
εναντίον των γυναικών που είναι η πρώτη αιτία θα-
νάτου για το ασθενές φύλλο, παγκόσµια.

<INFO

Στο «Κέντρο
Θεαµάτων Luna
Dark» (Ιερά
Oδός 30, τηλ.
210-3460.377),
«OLASKATA»,
από αύριο και
κάθε Πέµπτη,
Παρασκευή,
Σάββατο στις
22.30 και Κυρια-
κή στις 21.30.
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Μικρός και τέτοιες µέρες µε ντύ-
νανε τσολιαδάκι. Απ’ το πρωί

που ξύπναγα, όρθιος µπροστά στη
φουστανέλα, δεν έβλεπα την ώρα
και τη στιγµή να ζωστώ το κόκκινο
ζωνάρι, να φορέσω το φέσι και να
βγω στην πλατεία όπου µετά το µε-
σηµεράκι άρχιζε ο χορός και όλοι
πιασµένοι σταυρωτά χέρι χέρι, τέ-
ντα το τραγούδι: 

«Πού να βρω ’γώ, 
γεια σας παιδιά, 
πού να βρω ’γώ 
βασιλικό;» 
... και χορεύαµε έναν χορό που

για να θυµηθώ τα βήµατά του πρέ-
πει να σηκωθώ να τον χορέψω και
δεν µε παίρνει, γιατί κοιτάει η Ρού-

λα πάνω απ’ το ξεσκονόπανο και έ-
τοιµη είναι να µε ξεφωνίσει, να µε
δει να χορεύω µε τις παντόφλες την
«τράτα» να κάνει καινούργιο συκώ-
τι η γυναίκα. Ναι «τράτα» τον λέγα-
µε αυτόν τον χορό στο χωριό µου.
Ή όχι; Μήπως το «τράτα» το άκου-
σα µετά, φοιτητής στο Εθνικό πια,
στου Φιλοπάππου στη ∆όρα Στρά-
του, «These is Tsakonikos, these is
Trata, Ca ce Tsakonikos, Ca ce
Trata», όπου τρέχαµε να βρούµε τις
ρίζες µας λες και ήταν µακριά η Σα-
λαµίνα. Τέλος πάντων. ∆εν το σχο-
λιάζω. Όλοι λοιπόν στο χωριό ντυ-
νόµασταν, τα αγόρια τσολιαδάκια
και τα κορίτσια Κουλουριώτισσες ή
βασίλισσες Αµαλίες. Τότε, ίσα που
ξεµύτισε και η πρώτη «µαρκησία»,
νοµίζω η Κατινίτσα ήτανε ή κάνω
λάθος; (λάθος κάνω, αλλά επίτηδες
γιατί εγώ αυτήν ήθελα ντυµένη µαρ-
κησία). Μετά αυτό το «µαρκησία» έ-
γινε πολύ «in», πολύ το «κάτι άλλο».

Η ενδυµασία αυτή απαρτιζόταν α-
πό µια µακριά φούστα, τριανταφυλλιά
ή γαλάζια κατά το πλείστον, γυαλι-

στερή γυαλι-
στερή, µε ί-
διο ύφασµα
µπλούζα, αλ-
λά µε πολ-
λούς φρα-
µπαλάδες σε
µ α ν ί κ ι α ,
µ π ο ύ σ τ ο ,
ντεκολτέδες
και µία (ο κο-
λοφώνας )
περούκα – ο
Θεός να την
κάνει – ά-
σπρη, κάτα-
σπρη, µπα-
µπάκι σκέτο

τη φόραγε το κοριτσάκι σαν µπα-
νταρισµένο κατ’ ευθείαν απ’ τον Ε-
ρυθρό Σταυρό Πρώτων Βοηθειών.

∆εν υπήρχε 166 τότε, ούτε ΕΚΑΒ
και τέτοιες πολυτέλειες, ένα ξερό
Πρώτων Βοηθειών στην 3ης Σε-
πτεµβρίου κι έξω απ’ την πόρτα.
Παρ’ όλα αυτά, εγώ µέσα µου, πο-
λύ βαθιά ήθελα Ινδιάνος. Είχα δει
στον «Θησαυρό» ένα παιδάκι µε τα
φτερά στο κεφάλι και το τσεκούρι
στο χέρι και είχα τρελαθεί το επαρ-
χιωτόπουλο. Και τι δεν έκανα κάθε
χρόνο να κοτσάρω το κοκορόφτε-
ρο το βαµµένο, δεν το κατάφερα.
Αν και ποτέ δεν είναι αργά. Λέω φέ-
τος να µαζευτούµε όλοι αυτοί που
θέλαµε να ντυθούµε τη στολή που
δεν καταφέραµε και να το κάνου-
µε επιτέλους το πάρτι που χρόνια ο-
νειρευόµαστε. Η Μανουέλα βασί-
λισσα της νύχτας µε γαλανόµαυρα
τούλια, το καπέλο το σαν ανάποδο
χωνί που στην κορυφή του βγαί-
νουνε τούλια και στο χέρι ένα χρυ-
σό ραβδί να καταλήγει σε ολόχρυ-
σο άστρο. Ναι, βασίλισσα της νύ-

χτας, Σταµάτη µου, γιατί µικρή ή λου-
στράκο µε ντύνανε ή περίπτερο ή
µπουγάδα. Η Μαρία, κύκνος για να
µην πω λίµνη των κύκνων και φανώ
υπερβολικός. Το Πακιό, Μέγας Να-
πολέων, που όλο βοσκοπούλα το
ντύνανε κι αυτό ντρεπόταν και δεν
έβγαινε στον δρόµο, ο Μάνος (ο Βε-
νιαµίν της παρέας), πανκ µε την κόκ-
κινη περικεφαλαία από µαλλί κο-
καλωµένο κι όχι που τον µεταµφιέ-
ζανε συνέχεια χελωνονιντζάκι το
καηµένο.... 

Ωστόσο, είναι ώρα για πάρτι και
µεταµφιέσεις αυτές τις ηµέρες των
«µεγάλων µασκαράδων»; Είναι και-
ρός για γλέντι, αυτός, που ο «µέγας
ιεροεξεταστής» έµεινε «Μετεξετα-
στέος»; 

Αααχ... και: 
«Πού να βρω ’γώ, 
γεια σας παιδιά, 
πού να βρω ’γώ 
βασιλικό;»

Μεταµφιέσεις, µασκαράδες και µασκαραλίκια

Του
Σταµάτη 
Φασουλή <<<<

Μία περούκα –
ο Θεός να την
κάνει – άσπρη,
κάτασπρη, µπα-
µπάκι σκέτο τη
φόραγε το
κοριτσάκι σαν
µπανταρισµένο
κατ’ ευθείαν απ’
τον Ερυθρό
Σταυρό Πρώτων
Βοηθειών

<<<<
«Επειδή δεν
προλάβαµε να
διαφηµιστούµε
στη "φιλανθρω-
πία µε το τσου-
νάµι", δηλώνου-
µε ότι τα κέρδη
θα τα µοιρα-
στούν οι καλλι-
τέχνες µε τον
επιχειρηµατία»

«∆εν σκέφτοµαι
τίποτα. ∆εν
φοβάµαι τίποτα.
∆εν ελπίζω
τίποτα. Είµαι
πίθηκος», λέει ο
Τζίµης Πανούσης
που
φωτογραφίζεται
στην έρηµο του
ωχαδερφισµού
µας ως... Oσάµα

«Μας ζµπρώχνουν στον Μεσαίωνα» 
Είστε πάνω από 20 χρό-
νια σ’ αυτό τον χώρο. Εί-
ναι το ίδιο το κοινό τού
’80 µε το κοινό τού σή-

µερα; 
To κοινό δεν αλλάζει, είναι
ίδιο σε όλες τις δεκαετίες.
Oι παροικούντες την

Ιερουσαλήµ αγριεύουν
χρόνο µε τον χρόνο και
µας ζµπρώχνουν στον
Μεσαίωνα. 


